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 ِبْسِم اهللِّ الرَّْمحـَِن الرَِّحيمِ 

ইিতপূেবর্ আেলাচনায় আমরা েদেখিছ, িখলাফাহ পুনঃ�িত�ার লেক্ষয্ িবিভ� দল গণত�, নুসরাহ, 

িকংবা আেগ িখলাফােতর েঘাষণা তারপর িব�বয্াপী িজহাদ- ইতয্ািদ িবিভ� মানহাজ তথা প�িতর 

কথা বলেলও বা�বতা হল, েশষ পযর্� �িতিট প�িতর েক্ষে�ই েশষ পিরণিত হল দীঘর্েময়ািদ 

েগিরলা যুে� জিড়েয় পড়া। এ েগিরলা যু� চলাকালীন অব�ায় বড়েজার আ�িলক ইমারাহ গঠন 

স�ব এবং িনয়�ানাধীন জায়গায় শারীয়াহ �িত�া স�ব। িক� েকান ভােবই সম� মুসিলম 

উ�াহর দািয়� �হণ, িব�বয্াপী িনযর্ািতত মুসিলমেদর সকলেক সাহাযয্ করা এবং দখলকৃত সকল 

মুসিলম ভূিম মু� করার লেক্ষয্ সকল �ােন িজহাদ করেত সক্ষম এরকম একিট েক�ীয় িখলাফাহ 

গঠন করা স�ব না। বতর্মােন ইসলােমর জনয্ মুজািহিদন [যােদরেক পি�মা ও তােদর 

েতাতাপািখরা “স�াসী” বেল] ছাড়া আর েকউ িজহাদ করেছ না। মুসিলম ভূিমগুেলার উপর 

মুরতাদ-�ওয়াগীত শাসকেগা�ী কুফফােরর সহায়তায় েজঁেক বেস আেছ, সামিরক ও অথর্ৈনিতক 

িদক িদেয় কুফফার এবং মুসিলম তথা মুজািহিদেনর মেধয্ িব�র বয্বধান রেয়েছ এবং সেবর্াপির 

মুসিলম িবে�র সাধারণ জনগণ তােদর ফরয িজহােদর দািয়�, িখলাফাহ পুনঃ�িত�ার দািয়� 

এবং িনযর্ািতত মুসিলম ভাইেবানেদর �িত দািয়� স�েকর্ েবখবর িকংবা গােফল হেয় আেছ। 

উ�াহেক েনতৃ� েদবার এবং �ীন ও দুিনয়া �ংসকারী এই িবপদজনক শীতিন�া জাগাবার 

গুরুদািয়� পালন যােদর করার কথা, েসই উেলমাগেণর অিধকাংশই এই দািয়� তয্াগ কেরেছন। 

এই িবিবধ কারেণ মুজািহিদন এবং কুফফােরর শি�র মেধয্ বয্াপক পাথর্কয্ রেয়েছ। েলাকবল, 

�যুি�, অথর্ এবং অ� েকান িদক িদেয়ই মুজািহিদেনর অব�া কুফফােরর এক-দশমাংশও নয়। 

এছাড়া কুফফােরর এমন একিট অ� রেয়েছ যার �িতউ�র েদয়ার েকান উপায় মুজািহিদেনর 

েনই। আর তা হল এিরয়াল বি�ং বা িবমানহামলা। 

এ পযর্ােয় েকান ভাই �� করেত পােরন, “েকন আমরা দুিনয়াবী িহেসব-িনেকেশর জনয্ আ�াহর 

েদয়া িখলাফা �িত�ার দািয়� পালন করেবা না? আমােদর িক দুিনয়ািব িহেসব-িনেকশ েছেড় 

তাওয়ায়�ুল করা উিচৎ না?” 

এ �ে�র জবােব আমরা বলেবা – অবশয্ই সাহাযয্ ও িবজয় একমা� আ�াহর পক্ষ েথেক। এবং 

আমােদর সাধয্ যেতাই কম েহাক, আ�াহ্ যা আমােদর উপর ফরয কেরেছন েসই কাজ কখেনাই 

তয্াগ করা যােব না। যতটুকু সামথর্য্ আেছ, তা িনেয় আ�াহর উপর ভরসা কের কােজ েনেম েযেত 

হেব। একথার সােথ আমরা পুেরাপুির একমত েপাষণ কির। আর মুজািহিদনরা এই কাজই কের 

আসেছন। আফগািন�ােন অয্ােমিরকা এেসিছেলা সবর্াধুিনক �যুি� আর অ�শে� সি�ত হেয়, 
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িক� ৫০ বছর আেগর েকািরয়া যুে�র আমেলর এেক-৪৭ হােত, ইে�শহাদী েব� পিরিহত, 

মৃতুয্েক জীবেনর চাইেত অিধক ভােলাবাসা মুসিলম তরুনেদর কােছ তারা পরািজত হেয়েছ। িক� 

একই সােথ আমােদর এও মেন রাখেত হেব শারীয়াহর আহকাম, মাস’আলা এবং পিরভাষাগুেলা 

িনছক িকছু শ� বা বুিলর সমাহার না। এগুেলা হল িকছু িনিদর্� ধারণা, েযগুেলার �িতিটর িনিদর্� 

বা�বতা আেছ। িখলাফাহ একিট ধারণা যার একিট বা�বতা আেছ। যিদ চার িফট বাই চার িফট 

একিট কামরােক ঈদগাহ ময়দান েঘাষণা কের েকউ বেল, এখােন পুেরা �ােমর ২ লাখ মানুেষর 

ঈেদর সালাত আদায় করা হেব- তেব েসটা বা�বতা িববিজর্ত একিট েঘাষণা। একইভােব একিট 

ভুখে�র উপর সামিয়ক তাম�ীন অজর্ন কের যিদ বলা হয় এটা িখলাফাহ যা সম� মুসিলমেদর 

দািয়� �হণ করেছ – তখন েসটাও বা�বতা িববিজর্ত। একারেণ িখলাফাহ আমরা তখনই েঘাষণা 

করেত পাির, যখন আমরা িখলাফাহর উপর শার’ঈ ভােব েযসব দািয়� নয্� করা হেয়েছ েসগুেলা 

পালন করেত পাির। অনয্থায় েমৗিখক েঘাষণার েকান মূলয্ েনই। যতক্ষণ পযর্� েসই সক্ষমতা 

অিজর্ত না হেব ততক্ষণ মুজািহিদেনর দািয়� হল িজহাদ চািলেয় যাওয়া এবং িনেজেদর িনয়ি�ত 

অ�েল শারীয়াহর মাধয্েম শাসন করা। এটা হেত পাের ইমারাহ েঘাষণার মাধয্েম – েযমন 

ইমারােত ইসলািময়য্াহ আফগািন�ান, ইমারােত কাভকায। িকংবা হেত পাের ইমারাহ েঘাষণা 

ছাড়াই, েযমন আল-শাবাব, AQAP, AQIM ইতয্ািদ করেছ।  

 

উসামার মানহাজঃ  

আমরা েকন “উসামার মানহাজ” বলিছ? েকন িজহােদর মানহাজ িকংবা আল-�াইদার মানহাজ বা 

অনয্ িকছু বলিছ না? এিট একিট সংগত ��। কারণ আমরা জািন িজহাদ েকান িনিদর্� বয্ি�, দল 

বা সমেয়র উপর িনভর্রশীল না। িজহাদ বলবৎ থাকেব ি�য়ামত পযর্�। তাহেল েকন আমরা 

“উসামার মানহাজ” িনেয় এেতা আেলাচনা করিছ? এ �ে�র উ�েরর জনয্ আমােদর একটু 

েপছেন েযেত হেব।  

রািশয়ার িবরুে� আফগান িজহাদ িছল মুসিলম উ�াহর �িত আ�াহর একিট িন’আমত। হয্া, 

একথা সতয্ লােখা আফগান এ যুে� �াণ হািরেয়েছন। িক� এই িজহােদর মাধয্েমই আ�াহ্ 

কেয়ক েশা বছেরর মেধয্ �থমবােরর মেতা মুসিলমেদর একিট পি�মা পরাশি�র িবরুে� িবজয় 

িদেয়েছন। এবং আফগািন�ােনর মািট েথেকই ৈবি�ক িজহােদর সূচনা হেয়েছ। আফগািন�ােনর 

িজহােদর আেগ, তানজীম আল-�াইদা গঠেনর আেগ িক িজহাদ িছল না? অবশয্ই িছল। িবিভ� 

আ�িলক িজহািদ সংগঠন িজহােদর কাজ করিছল েযমন, িমশেরর জামাহ ইসলািময়য্াহ, আল-

িজহাদ, িলিবয়ার এলএফআইিজ, িসিরয়ার শায়খ মারওয়ান হাদীেদর িশক্ষায় অনু�ািণত মুসিলম 
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�াদারহুেডর সশ� অংশ, আলেজিরয়া এবং ইেয়েমেনর িকছু েছাট েছাট জামা’আ। িক� এ �িতিট 

িজহািদ জামা’আর উে�শয্ িছল আ�িলক। তারা িনেজেদর ভূখ� েথেক �গুতেক উৎখাত কের 

শািরয়াহ �িত�ার জনয্ িজহাদ করিছেলন। এই জামা’আগুেলার েকান ৈবি�ক উে�শয্ িছল না। 

কু্ষ� কু্ষ� আ�িলক লক্ষয্ িনেয় তারা কাজ করিছেলন। একই সােথ জাতীয়তা, আ�ীদা, মাযহাব-

মাসালাগত উ�ািসকতা এবং িবি��তা এসব জামা’আর মেধয্ িছল। এই ধারণায় �থম েয বয্ি� 

পিরবতর্ন আেনন, িতিন হেলন শায়খুল মুজািহিদন শায়খ আ�ু�াহ আযযাম। 

শায়খ আ�ু�াহ আযযাম সবর্�থম কু্ষ� ও ��েময়াদী আ�িলক উে�েশয্র বদেল মুজািহিদেনর 

ধয্ানধারণায় একিট ৈবি�ক দৃি�ভি� এবং কাঠােমা ৈতির কেরন। আফগান িজহােদর েশষ িদেক 

যখন রািশয়ার পরাজয় িনি�ত হেয় িগেয়িছল তখন শায়খ আ�ু�াহ আযযাম এবং তার অনুগত 

আরব মুজািহিদেনর একিট অংশ িজহাদী আে�ালেনর ভিবষয্ৎ িনেয় পিরক�না শুরু কেরন। 

এেদর মেধয্ িছেলন শায়খ উসামা িবন লােদন রািহমাহু�াহ, শায়খ আবু িফরাস আস সুির, শায়খ 

আবু মুসাব আস-সুির, শায়খ আবু খািলদ আস-সুির রািহমাহু�াহ, শায়খ মুহা�াদ আেতফ 

রািহমাহু�াহ, শায়খ সাইফ আল আদল, শায়খ মুহা�াদ ইসলামবুিল [আনওয়ার সাদােতর 

হতয্াকারী মহান বীর খােলদ ইসলামবুিলর ভাই], শায়খ আইমান আয-যাওয়ািহির এবং অনয্ানয্ 

আেরা অেনেক। এসব বেরণয্ বয্ি�েদর সবাই দুিট িবষেয় একমত িছেলন। ১) মুসিলম উ�াহর 

উ�রেণর একমা� পথ – িজহাদ, ২) আফগািন�ােনর মািটেক িজহােদর জনয্ একিট ঘাঁিট তথা 

লি�ং পয্াড িহেসেব বয্বহার করা। িক� ২ ন�র িবষয়িট িনেয় িকভােব অ�সর হওয়া উিচৎ, এ 

িনেয় তােদর মেধয্ িবিভ�মত িছল। 

শায়খ আ�ু�াহ আযযােমর িচ�া িছল আফগািন�ােনর মািটেত মুজািহিদেনর একিট ঘাঁিট ৈতির 

করা, েযখােন সারা িব� েথেক মুসিলম যুবকরা এেস �িশক্ষন �হণ করেত পারেব, এবং তারপর 

িনজ েদেশ িফের িগেয় িজহাদ শুরু করেব। �েয়াজেন তােদর আিথর্ক ও েকৗশলগত সহায়তা 

েদয়া হেব। পাশাপািশ একিট অ�বতর্ী দল গঠন করা হেব, যােদর কাজ হেব িফিলি�েন িগেয় 

ইহুিদেদর িবরুে� িজহাদ করা। এবং মুসিলম িবে�র েযখােনই মুসিলম িনযর্ািতত হেব, 

আফগািন�ােনর মািট েথেক, এই ঘাঁিট েথেক �িশিক্ষত মুজািহিদন েসখােন িগেয় মুসিলমেদর 

সহায়তায় িজহাদ করেবন। আল-�াইদা [শাি�ক ভােব যার অথর্ হল “ঘািট/িভি�”] নামিটর উৎস 

শায়খ আ�ু�াহ আযযামই। 

আল-িজহাদ এবং জামা’আ ইসলািময়য্ার িমশরীয় মুজািহিদেনর িচ�া িছল িমশেরর মুজািহিদনেক 

আফগািন�ােনর মািটেত িমশের িজহাদ করার জনয্ �িশক্ষন েদয়া এবং একিট অ�বতর্ী বািহনী 

ৈতির করা। িজহােদর মাধয্েম িমশেরর ক্ষমতা দখল করা, তারপর িমশরেক ঘাঁিট িহেসেব বয্বহার 
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কের িফিলি�নেক মু� করা। আলেজিরয়া এবং িলিবয়ার মুজািহিদেনর একইরকম পিরক�না িছল 

িনজ িনজ অ�লেক েক� কের। িক� শায়খ উসামা িবন লােদন রািহমাহু�াহর পিরক�না িছল 

িভ� । শায়খ মতবয্� করেলন, আফগািন�ােনর মািটেত একিট ঘাঁিট গেড় েতালা হেব। সারা িব� 

েথেক আসা মুসিলম যুবকেদর এবং িজহাদী িবিভ� জামা’আর সদসয্েদর েসখােন �িশক্ষন েদয়া 

হেব। িনজ িনজ ভুখে� িজহাদী কাযর্�ম চালােনার জনয্ আিথর্ক ও সামিরক সহায়তা েদয়া হেব। 

িনপীিড়ত মুসিলমেদর সুরক্ষায় এই ঘাঁিট েথেক �িশিক্ষত মুজািহিদনেক িবিভ� অ�েল ে�রণ করা 

হেব। এ সবই িঠক আেছ। একই সােথ একিট অ�বতর্ী বািহনী গঠন করেত হেব। িক� এই 

অ�বতর্ী বািহনীর লক্ষয্ শুধুমা� েকান আ�িলক �গুতেক উৎখাত করা না। িনছক ভূিম দখল করা 

না। ইসরাইেলর িবরুে� েচারাগু�া হামলা চালােনা না। বরং এই অ�বতর্ী দেলর উে�শয্ হেব 

ৈবি�ক ক্ষমতার কাঠােমােক উে�পাে� েদয়া। কুফেরর িসংহাসন েভে� েফলা এবং শি�র েয 

ভারসাময্হীনতা িবদয্মান তা কিমেয় আনা। এবং িজহাদেক েকান একিট অ�েল সীমাব� না কের 

সারা িবে� ছিড়েয় েদয়ার মাধয্েম মুসিলম উ�াহেক জািগেয় েতালা। এবং কুফেরর েক�, 

কুফেরর পরাশি�, এ যুেগর হুবাল অয্ােমিরকােক আঘাত করা। 

যখন এরকম িবিভ� মত িনেয় আেলাচনা চলিছল এমন অব�ায় পািক�ােন এক েবামা িবে�ারেণ 

শাইখুল মুজািহিদন আ�ু�াহ আযযাম মৃতুয্ বরণ কেরন। আ�াহ্ েযন তাঁেক রহমেতর চাদর িদেয় 

েঢেক রােখন, এবং তােক শহীদ িহেসেব কবুল কেরন। আ�জর্ািতক কুফর িমিডয়া আেজা শায়েখর 

পিরচয় েদয়ার সময় তাঁেক “Godfather of global jihad” – বেল আখয্ািয়ত কের। যিদও 

তারা িমথয্াবাদী, তেব তারা এেক্ষে� সতয্ বেলেছ। এই মহীরুেহর িশক্ষা আেজা জীব�। আফগান 

রণা�েন তার িশক্ষা যেতাটুকু উপযু�, কাযর্করী এবং িবচক্ষণতাপূণর্ িছল, আজ িতন দশক পর 

বাংলােদশ, িসিরয়া, িলিবয়া, ইেয়েমেনর মািটেতও তা একই রকম কাযর্করী, উপযু� ও সফল। 

শায়খ আ�ু�াহ আযযাম রািহমাহু�াহর মৃতুয্র পর, শায়খ উসামা আরব মুজািহিদেনর েনতৃ� �হণ 

কেরন, এবং আল-�াইদার আমীর িনযু� হন। শায়খ উসামার পিরক�না আল-�াইদার মানহাজ 

িহেসেব গৃহীত হয়। শায়খ উসামার “সােপর মাথায় আঘাত করা”-র এই পিরক�না িনেচ তুেল 

ধরা হল।  

 

সােপর মাথায় আঘাত কর ! 

শায়খ উসামার মানহাজেক যিদ একিট বােকয্ �কাশ করা হয়, তেব তা হেব এই – “সােপর 

মাথায় আঘাত কর”। এখােন সাপ �ারা েবাঝােনা হয় িব� কুফর শি�েক। পি�মা কুফর শি�র 

আিথর্ক, সাং�ৃিতক, রাজৈনিতক, বুি�বৃি�ক ও সামিরক শি�, ইসরাইল এবং পাশাপািশ মুসিলম 
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িবে� কুফফােরর দালাল শাসকেগা�ী, এই �ওয়াগীত শাসকেগা�ীর অনুগত মুসিলম েদশগুেলার 

সামিরক বািহনী – এ সবিকছুর সম�েয়, সি�িলত িব� কুফর শি� হল একিট িবশালেদহী িবষা� 

সােপর মত। আর এই সােপর মাথা হল অয্ােমিরকা। সােপর িবষ থােক সােপর মাথায়। তাই 

সবেচেয় �ত, সবেচেয় কম শি�ক্ষেয় যিদ েকউ সাপেক হতয্া করেত চায়, তাহেল তার উিচৎ 

হেব সােপর মাথা েকেট েফলা। সােপর মাথা েকেট েফলা হেল পুেরা শরীর িনেয় অিধক িচ�ার 

েকান �েয়াজন থােক না। িক� যিদ মাথা ছাড়া অনয্ েকান জায়গায় আঘাত করা হয়, েসেক্ষে� 

িবষা� েছাবল েথেক িন�ার পাওয়া যায় না। 

ধরা যাক, আমরা মুসিলম িবে�র েকান একিট অ�েল �গুতেক উৎখাত করেত চাই। হেত পাের 

এটা িমশর, িকংবা সাউদী আরব িকংবা বাংলােদশ। েযমন িমশেরর েক্ষে� আমরা েদিখ, 

মুজািহিদন �গুত আনওয়ার সাদাতেক হতয্া করেত সক্ষম হেয়িছেলন। িক� তারপর িক েদখা 

েগল? সাদােতর জায়গায় অয্ােমিরকা আেরক �গুত, আেরক পুতুল েহাসিন েমাবারকেক বিসেয় 

িদল। হুকুমাতেক দুবর্ল করা েগল না, শারীয়াহ �িত�া করা েগল না। এর কারণ হল- এই 

�গুেতর েপছেন মূল শি� হল অয্ােমিরকা। তাই মূল শি�েক না সিরেয় যতজন সাদাতেকই হতয্া 

করা েহাক না েকন, তােত অব�ার পিরবতর্ন হেব না।  

একইভােব যিদ আমরা ইসরাইেলর িদেক তাকাই তাহেল আমরা েদখেত পাই তারা তােদর 

িতনিদেক আরব মুসিলমেদর �ারা পিরেবি�ত, আর অপরিদেক হল সমু�। তারা হল সংখয্ার িদক 

িদেয় নগনয্ িকছু কাপুরুষ ইহুদী। িক� এরাই দশেকর পর দশক পুেরা অ�েলর উপর ছিড় 

ঘুরাে�। এটা িক ভােব স�ব? তােদর েকান খিনজ স�দ েনই, তারা বয্াপকভােব কৃিষপনয্ 

উৎপাদন কের না। তােদর িবশাল িবশাল ই�াি� েনই। তাহেল তােদর শি�র উৎস িক? তােদর 

শি�র উৎস হল অয্ােমিরকা। অয্ােমিরকাই জািতসংঘ ৈতির কের ইসরাইল রা� গঠন করার 

বয্ব�া কেরেছ এবং �ীকৃিত েজাগাড় কেরেছ। অয্ােমিরকাই ি�িলয়ন ডলােরর েবিশ আিথর্ক ও 

সামিরক সাহাযয্ ইসরাইলেক িদে�। অয্ােমিরকাই ইসরাইেলর িতন পােশ থাকা মুসিলম ভূখে�র 

[জডর্ান, েলবানন, িসিরয়া, িমশর] মুরতাদীন শাসকেগা�ীেক লালনপালন করেছ, এবং এই 

শাসকেদর মাধয্েম ইসরাইেলর িনরাপ�া িনি�ত করেছ। এই েদশগুেলার শাসকরা িনেজেদর 

নাগিরকেদর িনরাপ�া িদেত অক্ষম, িক� এরা �ভু অয্ােমিরকােক িনরাপ�া েদয়ার জনয্, 

মুজািহিদেনর হামলা েথেক ইসরাইলেক রক্ষা করার জনয্ ইসরাইেলর সীমানায় সেবর্া� িনরাপ�া 

িনি�ত কের। শুধু তাই না ইসরাইেলর িনরাপ�ার জনয্ রাে�র সবর্শি� তারা মুজািহিদেনর 

িবরুে� িনেয়াগ কের। তাই ইসরাইেলর বাইের েথেক ইসরাইেল ঢুেক যিদ মুজািহিদন হামলা 

চালােত চান, তাহেল �থেম এসব অয্ােমিরকার আজ্ঞাবাহী সরকারগুেলােক উৎখাত করেত হেব। 
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আর যিদ অয্ােমিরকােক দুবর্ল না কের সরকারগুেলােক উৎখাত করা হয়, তাহেল পুরেনা পুতুেলর 

বদেল নতুন এক পুতুল ক্ষমতায় আসেব। েযমন সাদােতর পর েমাবারক এেসেছ। েমাবারেকর 

পর িসিস এেসেছ। 

সুতরাং এই সমসয্ার পূণর্া� সমাধােনর জনয্ আেগ অয্ােমিরকােক আঘাত করেত হেব। একবার 

যিদ অয্ােমিরকার মুসিলম িবে� নাক গলােনার ক্ষমতা �ংস হেয় যায়, তখন এসব �ওয়াগীেতর 

অপসারণ ইন শা আ�াহ্ সামানয্ সমেয়র বয্াপার মা�। একারেণ িখলাফাহ েঘাষণা এবং ইসরাইল 

তথা ইহুদীেদর সােথ চূড়া� েমাকােবলার আেগ অয্ােমিরকােক দৃশয্পট েথেক সরােনা জরুির।  

এই উে�শয্ িনেয় শায়খ উসামা এবং আল-�াইদা তােদর কাজ শুরু কের। পাশাপািশ তারা 

আ�িলক িজহাদী আে�ালনগুেলােক সহায়তা করেত থােক, এবং িনেজেদর েনটওয়াকর্ সম� িবে� 

ছিড়েয় িদেত সক্ষম হয়।  

অয্ােমিরকার িবরুে� আল-�াইদার �থম সফল, অিফিশয়াল হামলা িছল িছল নাইেরািব ও দারুস 

সালােম অয্ােমিরকার দূতাবােস েজাড়া েবামা হামলা। এর আেগ অয্ােমিরকার েসনােদর লক্ষয্ কের 

৯২ সােল ইেয়েমেন েহােটল েবামা হামলা, ৯৩ সােল েমাগািদসুেত আরিপিজর মাধয্েম দুিট �য্াক 

হ’ক েহিলক�ার ভূপািতত করার সােথও আল-�াইদার স�ৃ�তা িছল। নাইেরািব ও দারুস 

সালােমর েজাড়া হামলা হয়, ৯৮ সােলর অগাে�। এর আেগ ৯৩ এর েফ�য়ারী মােস, শায়খ 

উসামা World Islamic Front for Combat Against the Jews and Crusaders (ইহুদী ও 

�ুেসডারেদর িবরুে� িজহােদর জনয্ ৈবি�ক ইসলািম ��) ৈতিরর েঘাষণা েদন। এ েঘাষণায় 

শায়খ আইমান আল জাওয়ািহির হািফযাহু�াহ আল-িজহােদর পক্ষ েথেক এবং শায়খ ফাজলুর 

রাহমান রািহমাহু�াহ হারাকাতুল িজহােদর পক্ষ েথেক সই কেরন। এই েঘাষণার মাধয্েম িব�বয্াপী 

মুসিলমেদর একি�ত হেয় ইহুদী ও �ুেসডারেদর �িত িজহােদর জনয্ আহবান করা হয় – এবং 

পি�মা িব�, িবেশষ কের অয্ােমিরকােক হুিশয়ার কের েদয়া হয়। এর আেগ িবলাদুল হারামাইেন 

অয্ােমিরকার েসনােদর উপি�িতর কারেণ, ১৯৯৬ সােল শায়খ আেরকিট েঘাষণা েদন েযখােন 

িতিন আলাদা কের অয্ােমিরকার িবরুে� িজহােদর েঘাষণা েদন। 

এরই পিরে�িক্ষেত ২০০০ সােল ইেয়েমেনর আেদন ব�েরর কাছাকািছ অবি�ত ইউ.এস.এস 

েকােল আল-�াইদা হামলা চালায়। 
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৯/১১:  

ন�ইেয়র দশক জুেড় বারবার শায়খ উসামা অয্ােমিরকার উপর হামলা চালান। �িতিট হামলার 

েক্ষে� িকছু আ�িলক উে�শয্ িছল, এবং একই সােথ ৈবি�ক লক্ষয্ও িছল। েযমন আেদেন 

ইউ.এস.এস েকােল হামলার উে�শয্ িছল ইেয়েমন েথেক অয্ােমিরকার েসনােদর িবতািড়ত করা, 

এবং অয্ােমিরকােক এই বাতর্া েদয়া েয পৃিথবীর েকাথাও তারা আল-�াইদার কাছ েথেক িনরাপদ 

না। িক� এসেবর পাশাপািশ একিট মূল ৈবি�ক লক্ষয্ িনেয়ও এসব হামলা চালােনা হি�ল। আর 

তা িছল, অয্ােমিরকােক একিট দীঘর্েময়াদী যুে� জিড়েয় েফলা। শায়খ উসামা সিঠকভােব অনুধাবন 

করেত সক্ষম হেয়িছেলন – অয্ােমিরকােক পৃিথবীর িবিভ� জায়গায় হামলা কের, তােদরেক েসসব 

জায়গা েথেক সামিয়কভােব িবতািড়ত করা েতা স�ব হেব, িক� তােদর সামিরক সক্ষমতােক ন� 

করা যােব না। আর যেতািদন পযর্� অয্ােমিরকার এই �বল সামিরক শি� ও দানবীয় অথর্নীিত 

িবদয্মান থাকেব – তেতািদন অয্ােমিরকােক হারােনা যােব না, এবং িখলাফাহ �িত�ার পেথ 

অ�সর হওয়া যােব না। কারণ যখনই েকান জায়গায় েকান ইসলািম দল বা আে�ালন 

অয্ােমিরকার �িত হুমিক হেয় দাঁড়ােব, এবং িখলাফাহ পুনঃ�িত�ার স�াবনা ৈতির করেব – 

তখনই অয্ােমিরকা েসটােক আ�মণ কের েসই দলেক বা আে�ালনেক িনঃেশষ কের েদেব। 

একারেণ িখলাফাহ �িত�ার জনয্ আেগ �েয়াজন অয্ােমিরকার এই হ�েক্ষপ করার ক্ষমতা ন� 

করা। 

একারেণ অয্ােমিরকার উপর �িতিট হামলার েক্ষে�ই উে�শয্ িছল অয্ােমিরকােক েকান একিট 

মুসিলম ভূখে� েটেন আনা। িক� ইিতপূেবর্ বিণর্ত হামলা গুেলা সফল হওয়া সে�ও, শায়খ উসামা 

অয্ােমিরকার িদক েথেক েয �িতি�য়া আশা করিছেলন, তা পাি�েলন না। বারবার মার েখেয়ও 

অয্ােমিরকা ঠা�া মাথায় িনেজর চাল িঠক করিছল। একারেণ দরকার িছল এমন একিট আ�মণ 

যা অয্ােমিরকােক বাধয্ করেব আল-�াইদার িবরুে� মুসিলম েকান একিট ভূখে� যুে� জিড়েয় 

েযেত। একই সােথ এই হামলা সম� মুসিলম উ�াহর জনয্ একিট জাগরণী বাতর্া িহেসেব কাজ 

করেব যা উ�াহর যুবকেদর মেন িজহােদর �ুিল� ��িলত করেব। সেবর্াপির এিট হেব এমন 

একিট হামলা, যা সম� পৃিথবীর সামেন সুপারপাওয়ার অয্ােমিরকার “অেজয়” ভাবমূিতর্েক তছনছ 

কের েদেব। আর এই ে�ক্ষাপেটই, এসকল উে�শয্ সামেন িনেয়ই সংঘিটত হয় বরকতময় 

ম�লবােরর, গাযওয়াতুল ময্ানহাটন বা ৯/১১ এর হামলা। 

৯/১১ হামলার মূল পিরক�না শুরু হয় �ায় ৫ বছর আেগ, ১৯৯৬ এ। শায়খ খািলদ েশইখ 

মুহা�াদ ফাকা�াহু আশরাহ এই সময় অয্ােমিরকােত হামলা করার জনয্ পয্ােস�ার িবমান বয্বহার 

করার স�াবনার কথা উপ�াপন কেরন। এ সময় শায়খ খািলদ আল-�াইদার সদসয্ িছেলন এবং 
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শায়খ উসামার �িত তাঁর বাই’য়াহ িছেলা না, যিদও আল-�াইদার েনটওয়ােকর্র সােথ তাঁর 

দীঘর্িদেনর স�কর্ িছল। পরবতর্ীেত ৯/১১ এর আ�মেণর আেগ শায়খ খািলদ, শায়খ উসামােক 

বাই’য়াহ েদন এবং আল-�াইদার সদসয্ হন। আল-�াইদার ইিতহােস এই পয্াটানর্িট বারবার েদখা 

েগেছ। িবিভ� অ�েলর, িবিভ� জামা’আর সবেচেয় েমধাবী সদসয্েদর বাছাই কের আল-�াইদা 

িনেজেদর সদসয্ িহেসেব �হণ কেরেছ। শায়খ আবু ইয়ািহয়া আল িলি� রািহমাহু�াহ এরকম 

আেরকিট উদাহরণ। িজহািদ সংঘঠনগুেলার মেধয্ আল-�াইদার অব�ান অেনকটা অ�েফােডর্র 

মত। সবর্ািধক েমধাবী, উদয্মী ও স�াবনাময় েযা�ারাই েকবল এেত সরাসির কাজ করার সুেযাগ 

পায়।  

১৯৯৬ েথেকই আ�মেণর পিরক�না ও ��িত শুরু হয়। মূল আ�মণকারী িটেমর সদসয্ বাছাই 

করা হয়, তােদর �িশক্ষণ েদয়া হয়। আিথর্ক সহায়তার জনয্ িনরাপদ বয্াি�ং রুট িঠক করা হয়। 

আ�মেণর েশষ পযর্ােয় শায়খ উসামা িনেজ টােগর্ট িঠক কেরন। এ বয্াপাের কেঠার েগাপনীয়তা 

বজায় রাখা হয়। আল-�াইদার উ� পযর্ােয়র অেনক সদসয্ এবং হামলার লক্ষয্ব� স�েকর্ 

জানেতন না, শুধু জানেতন অয্ােমিরকার �াণেকে� িব� কাঁিপেয় েদয়ার মেতা একিট অপােরশন 

হেত যাে�। এমনিক আ�মণকারী িটেমর আমীররা ছাড়া অনয্ানয্ সদসয্রাও এেকবাের েশষ 

পযর্ােয় লক্ষয্ব� স�েকর্ জানেত পােরন। 

 

৯/১১ হামলার েপছেন শায়খ উসামার িতনিট মূল লক্ষয্ িছলঃ  

১) অয্ােমিরকােক আফগািন�ােন একিট দীঘর্েময়ািদ যুে� েটেন আনা, এবং েসখােন তােদর আটেক 

েফলা। পাশাপািশ অয্ােমিরকােক অনয্ানয্ আেরা ভূখে� যুে� জিড়েয় েফেল তােদর সামিরক 

বািহনীেক দুবর্ল করা। 

২) অয্ােমিরকার অথর্নীিতেক �ংস কের েদয়া। 

৩) অয্ােমিরকার জাতীয় ও রাজৈনিতক ঐকয্ ন� কের েদয়া। 

ন�ইেয়র দশেকর শুরুর িদেকও মুজািহিদনরা িবে�ষণ কেরিছেলন েকান েকান ভূখে� দীঘর্েময়াদী 

েগিরলা যু� চািলেয় িবজেয়র স�াবনা সেবেচেয় েবিশ। এেক্ষে� সকল মুজািহিদন একমত হন এ 

ভূখ�গুেলা হল িলিবয়া, েসামািলয়া, আশ-শাম এবং আফগািন�ান [এ বয্াপাের িব�ািরত আেলাচনা, 

শায়খ আবু মুসাব আস-সুিরর আল মু�াওয়ামা/The Global Islamic Resistance Call এ 

আেছ, যার িকছু িনবর্ািচত অংশ Inspire ময্াগািজেন ছাপা হেয়েছ]। একারেণ শায়খ উসামা 

অয্ােমিরকােক আফগািন�ােন েটেন আনেত েচেয়িছেলন। মজার বয্াপার হল েখাদ আল-�াইদার 
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েভতের েবশ িকছু েনতা ৯/১১ হামলার িবরুে� িছেলন। এেদর মেধয্ িছেলন শূরা সদসয্ শায়খ 

সাইফ আল আেদল হািফযাহু�াহ, শায়খ আ�ু�াহ আহেমদ আ�ু�াহ ফাকা�াহু আশরাহ, সাইদ 

আল মাসির রািহমাহু�াহ এবং আবু হাফস আল েমৗিরতািন হািফযাহু�াহ। তেব মুর’িজআ প�ী 

সালািফ এবং িহকমেতর আিতশেযয্ শযয্শায়ী েহকমতীেদর মেতা তােদর এই িবেরািধতা 

কুফফােরর র�পােতর ইসুয্েত িছল না। বরং তােদর িবেরািধতার কারণ িছল, ইমারােত 

ইসলািময়য্ার িনরাপ�ার বয্াপাের তােদর শংকা। এটা িনি�ত িছল ৯/১১ এর আ�মেণর পর 

অয্ােমিরকা তার সবর্শি� িদেয় আফগািন�ান আ�মণ করেব। আর এর অবধািরত ফল হেব 

ইমারােতর পতন। এ কারেণ এই শায়খগণ এই আ�মেণর িবেরািধতা কেরিছেলন। শায়খ আবু 

মুসাব আস-সুির ও তার েলখায় এই আ�মেণর িবেরািধতা কেরেছন এই একই কারেণ। তােদর 
মত িছল, এই আ�মেণর জনয্ ইমারােতর পতন অেনক েবিশ চড়া দাম হেয় যায়। 

িক� শায়খ উসামা িছেলন তাঁর িস�াে� অটল। এই আ�মেণর গুরু�, �েয়াজনীয়তা এবং 

ফলাফল স�েকর্ তাঁর মেধয্ দৃঢ় �তয্য় কাজ করিছল। িবিভ� শূরা সদসয্েদর িবেরািধতার পরও, 

িতিন তানজীেমর আমীর িহেসেব এই আ�মেণর িনেদর্শ েদন। 

৯/১১ এর হামলা পুেরা পৃিথবীর দৃশয্পট বদেল েদয়। পৃিথবী জুেড় মুসিলম উ�াহর যুবকেদর এই 

হামলার মাধয্েম আ�াহ্ জািগেয় েতােলন। এই হামলার মাধয্েম শুরু হয় িজহােদর এক দাবানল 

যা ছিড়েয় পেড় মাগিরব েথেক মাশিরক পযর্�। ৯/১১ এর আেগ েয আল-�াইদা এবং েয িজহাদ 

িছল আফগািন�ােন সীমাব�, ৯/১১ এর পের তা ছিড়েয় পেড়, সারা িবে�। জয্ািমিতক হাের আল-

�াইদা এবং ৈবি�ক িজহাদ িব�ৃিত লাভ কের। শায়খ েয িতনিট উে�শয্ িনধর্ারণ কেরিছেলন তার 

�িতিট অিজর্ত হয়। 

১) অয্ােমিরকা আফগািন�ােন এক দীঘর্ যুে� জিড়েয় পেড়, যা আজ �ায় ১৫ বছর ধের চলেছ। 

এবং অয্ােমিরকা এই যুে� পরািজত হেয়েছ। 

একই সােথ অয্ােমিরকা ইরােকও পরািজত হেয়েছ। আর এখন পৃিথবীর েকাথাও সরাসির 

মুজািহিদেনর িবরুে� িনেজেদর েসনা পাঠােত অয্ােমিরকা নারাজ। েয কারেন শােম এেতা িকছু 

ঘেট যাবার পরও অয্ােমিরকা েসখােন েসনা পাঠাে� না।  

২) অয্েমিরকার অথর্নীিতেত বয্াপক ধস েনেমেছ, যার শুরু হয়, ২০০৭-০৮ এ। এ সময় 

অয্ােমিরকার জাতীয় ঋেণর পিরমাণ িছল ১.৩ ি�িলয়ন ডলার। আর ২০০১ েথেক ২০০৭-০৮ 

পযর্� আল-�াইদার িবরুে� “স�াসিবেরাধী যুে�” অয্ােমিরকার েমাট বয্েয়র পিরমাণ ১.৩ ি�িলয়ন 
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ডলার। অথর্াৎ অয্ােমিরকার অথর্ৈনিতক িবপযর্য় সরাসির আল-�াইদার িবরুে� তােদর যুে�র 

ফল।  

৩) অয্ােমিরকার রাজৈনিতক ঐকয্ আজ স�ূণর্ ভােব ন� হেয় েগেছ। েডেমাে�ট-িরপাবিলকান 

েকউই আর কু্ষ� দলীয় আর ইহুদী লিবর �াথর্ ছািপেয় েদেশর জনয্ েকান িস�া� িনেত পারেছ 

না। অয্ােমিরকার জনগণ বাপকভােব রাে�র �িত কু্ষ� হেয় উঠেছ। বাি�েমার, অিরগন, িনউ 

জািসর্ ইতয্ািদ শহরগুেলােত সা�িতক সমেয় ঘেট যাওয়া আে�ালন গুেলা েথেক এটা পির�ার েয, 

জনগণ রা�যে�র �িত কু্ষ� হেয় উেঠেছ। অয্ােমিরকার মানুষ আর রা�েক িনেজেদর ব�ু মেন 

করেছ না। এই অব�ায় অয্ােমিরকার সামিরক িস�া�গুেলা িনধর্ািরত হে� জাতীয় রাজনীিতর 

জয়-পরাজেয়র িহসাব-িনকােশর িভি�েত, �কৃত পেক্ষ যু� জেয়র লেক্ষয্ না। এর ফেল 

মুজািহিদেনর জনয্ িবিভ� স্ুেযাগ সৃি� হে�। 

সেবর্াপির িজহাদ ও িখলাফেতর ডাক আজ সারা মুসিলম িবে� ছিড়েয় পেড়েছ। শায়খ উসামা 

সিঠক �মািণত হেয়েছন। উমার রাি�য়া�াহু আনহু হরমুযানেক িজেজ্ঞস কেরিছেলন পারসয্ 

সা�াযয্েক হারােত হেল িক করনীয়। ধুতর্ হরমুযান পারসয্ সা�াজয্েক পািখর সােথ তুলনা কের 

বেলিছল, েকান একিট পাখােত আ�মণ করেত। িক� উমার রাি�য়া�াহ আনহু বেলিছেলন – 

পািখর মাথা েকেট েফলাই যেথ�। শায়খ উসামার িস�াে�র েক্ষে� আমরা এই িবচক্ষণতার িচ� 

খুেজ পাই। শায়খ মুজািহিদেনর সীিমত সামথর্য্েক এিদক-েসিদক আ�মেণ কােজ না লািগেয়, তা 

কাজ লািগেয়িছেলন সােপর মাথায় আঘাত করার জনয্। আজ ইিতহাস সাক্ষয্ িদে�, শাইেখর 

িস�া�ই সিঠক িছল। আর একারেনই আমরা এই মানহাজেক উসামার মানহাজ বেল আখয্ািয়ত 

করিছ। আ�াহর ই�ায় উসামার এই অনয্বদয্ েকৗশল ছাড়া ৈবি�ক িজহাদ হয়েতা আজ এই 

পযর্ােয় আসেতা না। হয়েতা আজ আমরা বাংলােদেশ বেস ৈবি�ক িজহােদর অংশ হেত পারতাম 

না। আলহামদুিল�াহ, সু�া আলহামদুিল�াহ। একারেণ আমােদর জনয্ অতয্� �েয়াজনীয় হল এই 

ে�� মানহােজর অনুসরণ করা। আ�াহ আমােদর তাঁর �ীেনর ৈসিনক িহেসেব কবুল করুন এবং 

শুহাদােদর অ�ভুর্� করুন। আল ইমাম আল মুজাি�দ শায়খ উসামা িবন লােদনেক আ�াহ্ 

রহমেতর চাদর িদেয় জিড়েয় রাখুন। 

ইন শা আ�াহ্ েশষ পেবর্, বাংলােদেশর তথা উপমহােদেশর ে�ক্ষাপেট শায়খ উসামার মানহােজর 

িশক্ষা এবং শােমর িজহাদ েথেক �া� িকছু িশক্ষা িনেয় িবে�ষণ করা হেব। 


